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 چیست؟ شات هلی هوایی تصویربرداری

 

 ًَع .گَیٌذ هی ّلیطات ضَد هی گشفتِ صهیي اص ّایی استفاع اص کِ تصَیشی ّای ًوایِ ٍ ضات ّلی الوللی تیي ًام تا َّایی تصاٍیش اص ای هجوَػِ تِ

 تاضذ تشداسی تصَیش ایٌکِ ٍ سٍص اص صهاًی چِ دس ای صاٍیِ چِ تا استفاػی، چِ اص کِ ایي. داسد تستگی کٌٌذُ دسخَاست ًیاص تِ ّلیطات تصَیشتشداسی اًجام

 ًقص پشٍسِ ایي دس تاضذ هی ًَع تشیي دقیق ٍ تشیي سخت حال ػیي دس کِ ًگاتیَ تصَست فیلوثشداسی تکٌیک … ٍ تشداسی فیلن یا تشداسی ضات یا

 سٍی سا تصاٍیش هیتَاًذ کِ دٍستیٌی حول قاتلیت تا کٌتشل سادیَ یا داس سشًطیي تالگشد تِ تستِ تصَیشتشداس سیستن کِ صَست تذیي. کٌذ هی ایفا هْوی

 هیتَاى ّا دٍستیي ایي اًَاع اص. )کاسگشداى ٍ فیلوثشداسی هذیش ًظاست تحت ّن آى. تاضذ هی َّایی فیلوثشداسی ػول داس ػْذُ ًوایذ رخیشُ ًگاتیَ

ARRIFLEX 235 ٍ ARRIFLEX 535 ٍ … ػول آى دس کِ تکٌیکی. ًوَد اضاسُ َّایی تصَیشتشداسی تِ هیتَاى ّلیطات دیگش تخطْای اص تشد ًام سا 

 کاستشدی لحاظ تِ صهاًِ ایي دس دیجیتال تِ ّا دٍستیي سیستن تغییش تِ تَجِ تا کِ است؛ ًظش هذ دیجیتال دٍستیٌْای اص استفادُ تا تصاٍیش گشفتي

 هؼوَلی، َّایی ػکسْای ضاهل َّایی ػکسثشداسی داسد ّن تیطتشی ساتقِ کاستشدی لحاظ تِ کِ تخص ایي اقسام دیگش اص .داسًذ تیطتشی استفادُ

 .تاضذ هی پاًَساها ٍ هَصاییکی

 

 َّایی FULL HD تصاٍیش تا داد خَاّذ کاستشاى تِ سا اهکاى ایي داسد سا Canon mark III دٍستیي حول هضیت کِ DJI S1000+  دستگاُ اص استفادُ

 تِ سا خَد جای سشػت تِ DJI S1000 ًظیش دستگاّْایی. تاضٌذ داضتِ سا سیٌوایی فیلوْای حتی ٍ فیلن تلِ هستٌذ، فیلوْای ساخت جْت هٌاسة

 .است دادُ کاستشاى دیگش ٍ کاسگشداًْا تِ سا صیادی قاتلیتْای هیکشدًذ حول سا گَپشٍ ٍ خاًگی دٍستیٌْای ایي اص پیص کِ دستگاّْایی

 

 یا ٍ ػوشاًی ّای پشٍطُ فشاساحل، صٌایغ تٌادس، ًیشٍگاُ، پاالیطگاُ، هؼذى، تَلیذ، خط کاسخاًِ، تا است ًظیشی تی اهکاى( ضات  ّلی) َّایی تصَیشتشداسی

 هَلتی/دستگاُ/ پْثاد اًگیض، ضگفت ی ضیَُ ایي دس. دّیذ ًوایص خَد هخاطة تِ هختلف صٍایای ٍ دلخَاُ  استفاع اص سا خَد ًظش هذ ّای هکاى سایش

 هْاست اص استفادُ تا ٍ آیٌذ هی دس پشٍاص تِ ًظش هَسد هحل فشاص تش آصاداًِ ّستٌذ، کیفیت تا تسیاس ّایی دٍستیي تِ هجْض تذٍى کَچک ّای ستات/سٍتَس

 .افضایذ هی ضوا ّای پشٍطُ تِ اًگیض اػجاب ای  جلَُ ٍ کٌذ هی دسیافت تصَیشتشداسی کیفیت تاالتشیي تا سا هوکي تصاٍیش تشیي جزاب ٍ تشیي غٌی

 ...درآیید حرکت به دریاها روی بر توانید می هوایی تصویربرداری خدمات با
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 ضکَُ تا سا خَد ّای کطتی یا ًفتی ّای اسکلِ ٍ سکَّا ٍ دسآییذ حشکت تِ دسیاّا سٍی تش تَاًیذ هی( ضات  ّلی) َّایی تصَیشتشداسی خذهات تا

 ثثت تِ سا تاٍسًکشدًی تصاٍیشی پشًذُ، ّای ستات سٍصتشیي تِ اص گیشی تْشُ تا تیي  آًی تثلیغاتی کاًَى. ًواییذ اسائِ ٍ هؼشفی خَد هخاطة تِ تش توام ّشچِ

 ّا ستات ایي. دّذ قشاس اختیاس دس ضواست ی ضایستِ ِک گًَِ آى جْاًی استاًذاسّای سطح تاالتشیي دس سا خَد تثلیغاتی ٍ صٌؼتی ّای فیلن تا سساًذ هی

 ّایی سًگ ٍ  ضفاف تصاٍیشی تا ضَد هی تاػث( دٍستیي گیش لشصش) هحَسُ سِ گیوثال تِ ّا آى تَدى هجْض ٍ ّستٌذ 4K کیفیت تا تصَیشتشداسی تِ قادس

 .دگشد هی فشد هٌحصشتِ ای خاطشُ تِ تذل کسی ّش تشای کِ ای تجشتِ تاضیذ؛ ضاّذ کٌٌذُ خیشُ آساهطی دس سا صًذُ

 

. است هسلط چیض تشّوِ آسواى فشاص اص کِ کشدین هی تصَس ای پشًذُ سا خَد گاّی. ًگشیستین هی پشًذگاى پشٍاص تِ حسشت ًَػی تا کَدکی اص ها ی ّوِ

 اص یکی کِ تاضذ دلیل ّویي تِ ضایذ ٍ تَدُ اًساى آسصٍی تضسگتشیي ّویطِ پشٍاص،. سسذ هی ًظش تِ صیثاتش تاال آى اص چیض ّوِ …ضْش کَچِ، خاًِ،

 اص گیشی تْشُ تا ها. است پزیش اهکاى آساًی تِ داسین، آسصٍ آًچِ تواضای ٍ پشٍاص ی تجشتِ اهشٍص. است تَدُ پشٍاص ها، کَدکی قْشهاًاى هطتشک ّای ٍیظگی

 .دّین هی ّذیِ ضوا چطواى تِ سا ای تاصُ تُؼذ تواضای ی تجشتِ َّایی، تصَیشتشداسی تجْیضات تشیي پیطشفتِ

 شود؟ می محاسبه صورت چه به هوایی تصویربرداری هسینه

 هذت ، اطشاف ّای ساصُ ٍ ّا ساختواى ، هکاًی هَقؼیت ٍ هحل ، جَّی ٍضؼیت جولِ اص صیادی تسیاس ػَاهل ، ضات ّلی ػولیات دس ایٌکِ تِ تَجِ تا

 قشاسداد قالة دس َّایی تصَیشتشداسی ػولیات کِ صَستی دس. ًذاسد ٍجَد قیوت تؼشفِ جذٍل اسایِ اهکاى ، ّستٌذ دخیل غیشُ ٍ ضات تؼذاد ، پشٍاص

 اًجام تشای تٌْا سفاسش اگش اها. ضذ ًخَاّذ گشفتِ ًظش دس آى تشای ای جذاگاًِ ی ّضیٌِ ، تاضذ تیضس ٍ هستٌذ ، صٌؼتی فیلن ، تثلیغاتی فیلن ساخت

 .سسیذ خَاّذ دٌّذُ سفاسش اطالع تِ ٍ هحاسثِ کاسی ضشایط اساع تش آى ّضیٌِ ، تاضذ ضذُ گشفتِ ّای فیلن تحَیل ٍ َّایی تصَیشتشداسی

  هوایی تصویربرداری عملیات انجام جهت الزم های مجوز

 ّن ٍ اهٌیتی ٍ ًظاهی هشتثط ّای ًْاد اص الصم ّای هجَص اخز ًیاصهٌذ ، گشدد هی اًجام ػوَهی ّای هحیط یا ٍ ضْشّا سطح دس کِ ّایی پشٍطُ کلیِ

 ، جوؼیت حضَس تا ٍسصضگاُ ، ّا فشٍدگاُ اطشاف دس َّایی تصَیشتشداسی ّوچٌیي. تاضٌذ هی ضات ّلی اًجام هحل اطشاف دس خاظ ّای ساصهاى چٌیي

 تاضذ هی هوٌَع کیلَهتش 3 ضؼاع تا ًظاهی ٍ اهٌیتی هشاکض اطشاف

 

 


